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DEMECSER VÁROS 
 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2011.(VIII.31.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. § 

 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.) 
önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

18. § 
Helyi lakásfenntartási támogatás 

 
(1) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult 

az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét és a normatív alapú lakásfenntartási támogatás 

havi összege nem haladja meg a 4.000,- Forintot. 
 
(2) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás összege 

havi 1.000,- Forint, melyet egy évre kell megállapítani.  
 
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet év közben folyamatosan 

lehet benyújtani.  
 

(4) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kiegészítésként nyújtott helyi 
lakásfenntartási támogatást természetbeni vagy pénzbeli szociális 
ellátásként kéri megállapítani.  

 
(5) A kérelemben nyilatkozni kell: 

 
a) a lakásban tartózkodás jogcíméről, 
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, 

c) a támogatást mely lakásfenntartási kiadásokhoz, mely közüzemi 
szolgáltató részére kéri utalni.  
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(6) A kérelemhez csatolni kell: amennyiben a kérelmező a támogatást 
valamely szolgáltató részére kéri átutaltatni, - 3 hónapnál nem régebbi 

közüzemi számlát.  
 

2. § 

 
A 6/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

19. § 

 
A normatív és a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek 
elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
3.§ 

 
(1) E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba 

lépését követő napon hatályát veszti.  

 
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

6/2009. (IV. 10.) Ör. rendelet 20. §-a. 

 
 

Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr.  
polgármester        jegyző 
 

 
Kihirdetési záradék: 

 
E rendeletet 2011. augusztus 31. napján kihirdettem. 
 

        Barabás Jánosné dr.  
          jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

I. TÁRSADALMI HATÁSOK: 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 16/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet megalkotásának 
társadalmi hatása:  
 
A kiegészítő lakásfenntartási támogatás megalkotásával a társadalmi 
igazságosság elve érvényesül, mely szerint a legrászorultabb réteg számára kerül 
biztosításra magasabb támogatás.  
 
II. GAZDASÁGI HATÁSOK: 

 
A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása 
nincs. 
 
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 
 
A város költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. 
melléklete tartalmaz előirányzatot a normatív, a helyi lakásfenntartási 
támogatásra. A módosítás előreláthatólag többletforrást nem igényel.  
 
 
IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 
 
V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 
 
A rendelet-tervezet egészségi következménye nincs. 
 
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 
 
A módosítást megalapozó törvényi változás eredménye az adminisztráció 
megemelkedése a Polgármesteri Hivatalban, azonban ez nem igényel többlet 
létszámot. 
 
VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS 

ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 
 
A rendelet módosításának szükségességét a törvényi változás kényszeríti ki, 
ennek hiányában a helyi rendelet jogszabálysértő, így törvénytelen lenne, és ezzel 
együtt negatív morális hatást is kifejtene, valamint a társadalmi szolidaritás elve 
ellen is hatna.  
 
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 

SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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Indokolás a rendelet-tervezethez 

 
 

A rendelet-tervezetet – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-
ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak szerint indokolom: 
 

Az Szt. módosítása nagymértékben kibővítette a normatív lakásfenntartási 
támogatás igénylésére jogosultak körét. Az eddigi 42.750,- Forint egy főre 
jutó jövedelemhatár emelkedett meg egy fogyasztási egységre jutó 71.250,- 

Forintra.  
A jövedelemhatár emelkedés következtében 2011. szeptember 1-jétől 

szélesebb körben részesülnek támogatásban az arra rászorulók.  
Indokolt a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseket módosítani, mivel a törvény a jelenleg hatályos helyi 

rendeletben megállapítható jövedelemhatárnál magasabb egy fogyasztási 
egységre jutó összegben határozta meg az ellátás jövedelemhatárát.  

Az önálló helyi lakásfenntartási támogatást az Szt. szerint csak úgy 
szabályozhatja az önkormányzat, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-ánál (71.250,- Forint) alacsonyabb egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.  
Ezen összeghatár feletti jövedelemmel rendelkező újabb ügyfélkört 
megcélozni és a támogatási rendszerbe bevonni indokolatlan és rendkívül 

költséges.  
Azonban a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők közül 

indokolt azon ellátottak számára kiegészítő támogatást megállapítani, 
akiknek az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmük 28.500,- Forint alatt 
van, illetve e mellett a számukra támogatásként nyújtott havi összeg a 

4.000,- Forintot nem haladja meg.  
 

Fentiek alapján teljesül az Szt. jogszabályi feltétele, mely szerint az 
önkormányzatnak vagy az önálló vagy a kiegészítő helyi lakásfenntartási 
támogatás formájáról a helyi rendeletben rendelkeznie kell. 


